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Kære medlemmer

Dette nyhedsbrev står overvejende i generalforsamlingens tegn. Fredag d. 22. marts afholder 
Holbæk Lærerkreds ordinær generalforsamling på Katrinedalskolen afd. Gislinge og vedhæftet dette 
nyhedsbrev finder I den endelige dagsorden, forslag til vedtægtsændringer, det revisorgodkendte 
regnskab og min skriftlige beretning.
Den officielle tilmeldingsfrist til generalforsamlingen er udløbet, og vi har derfor bestilt mad til de 70 
deltagere, som har meldt sig tiI. I er selvfølgelig stadig meget velkomne til at deltage i 
generalforsamlingen, selv om I ikke skulle have fået meldt jer til.

Fuldt tryk på forhandlinger om forlængelse af arbejdstidsaftalen

For øjeblikket foregår der forhandlinger mellem kredsen og skolelederne/skolechefen omkring en 
forlængelse af arbejdstidsaftalen og aftalens tredje underskriver, borgmesteren, er med på 
sidelinjen.
Vores helt store fokus ligger på at sikre, at sidste års aftale om sikring af tid til forberedelse bliver til 
virkelighed, fordi det er afgørende for, at lærerne bliver i stand til at levere undervisning på et 
niveau, som kan forløse elevernes potentiale.
Samtidig er det vigtigt, at lærerne får et meget tydeligere overblik over, hvordan de skal kunne løse 
deres mangesidede opgaver.
Vi har et håb om og en tro på, at forhandlingerne vil føre til, at det, der på papiret allerede var en 
god aftale for et år siden bliver til en god aftale i virkeligheden i det kommende skoleår.

Lønstigninger til børnehaveklasseledere, konsulenter, psykologer og UU-vejledere slår igennem pr 

1. april samt stigning i fritvalgstillægget for alle

De aftalte lønstigninger fra OK18 begynder nu at udmønte sig. Pr 1. april vil såvel 
børnehaveklasseledere med lang anciennitet, konsulenter, psykologer som UU-vejledere således få 
mærkbare stigninger, mens de generelle stigninger i øvrigt slår igennem hhv 1. oktober i år, samt 1. 
januar og 1. oktober 2020.
Det såkaldte fritvalgstillæg stiger for alle pr 1. april fra 0,64 til 0,83%. Det er derfor vigtigt, at I gør op 
med jer selv, om I ønsker dette tillæg udbetalt eller indbetalt på pension. Indtil I selv aktivt 
meddeler, at I gerne vil have beløbet lagt oveni jeres pensionsprocent, får I tillægget udbetalt. Jeres 
TR kan fortælle, hvordan I i givet fald ændrer jeres valg, og det kan ske en gang årligt senest 1. 
oktober.

http://052.dk/om-kreds-52/kontoret/aabningstider


Samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen 
Absalon
På kommunalbestyrelsesmødet d. 13. marts blev en samarbejdsaftale med 
Professionshøjskolen Absalon godkendt. Aftalen sætter fokus på 
rekruttering af lærere, styrket læreruddannelse og styrket modtagelse af 
nyuddannede lærere.
Vi er rigtig glade for aftalen, som sætter fokus på vigtige områder, og det er 
både vores og politikernes håb og ønske, at samarbejdsaftalen kan bane vej 
for at dele af læreruddannelsen indenfor en overskuelig fremtid igen kan 
komme tilbage til Holbæk, hvilket vil være en stor gevinst for Holbæk 
Kommunes skolevæsen.

Kredsstyrelsens kalender
MARTS

4. KS-møde
5. TR-møde
11. KS-møde

Møde om fælles mål
18. KS-møde
21. Møde om arbejdstid
22. Generalforsamling

Find os på Facebook 
eller besøg vores hjemmeside
Facebook/Holbæk Lærerkreds

www.052.dk

Foredrag omkring smerter tirsdag d. 9. april
Hvis nogle af jer går rundt med smerter, som I ikke umiddelbart kender 
årsagen til og ønsker at komme af med, så kan der være hjælp at 
hente.

Lærernes Pension og Nordic Health Institute har nemlig indgået et 
samarbejde, hvor der til særligt heldige kredse - og vi var hurtige til at 
byde ind - tilbydes dels et foredrag om smerter med udgangspunkt i 
moderne smerteforskning og dels efterfølgende mulighed for 
deltagelse i workshops og/eller individuelle behandlingsforløb med 
udgangspunkt i de deltagende læreres specifikke behov.

Foredraget finder sted tirsdag d. 9. april fra 16.00-17.30 i kredsens 
lokaler på Østre Havnevej 3 i Holbæk. Der er vedhæftet en invitation 
til foredraget, som kræver tilmelding og deltagelse af mindst 20 lærere 
for at blive til noget.

Mange hilsner fra
Formand Hans Junker

”Vi kan så meget, når vi står sammen”
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